DET SKER I
AUGUST
PÅ MUSEET

om dyr og deres relation til
mennesket.
Pris 100 kr. 50 kr. for årskortholdere.


ONSDAG 19. AUGUST
KL 13.30-15.30 OG KL 16-18
TEGN I NATUREN
For mere info, se bagsiden.


FREDAG 14. AUGUST KL 19.30
SOMMERKONCERT PÅ
TERRASSEN

ONSDAG 5. AUGUST
KL 13.30-15.30 OG KL 16-18
TEGN I NATUREN

Tegnelærer Lisa Marie Frost
guider deltagerne igennem
tegnekunstens muligheder
under åben himmel og stiller
opgaver undervejs. For
begyndere og øvede.
Pris 100 kr. 60 kr. for årskortholdere. Tilmelding nødvendig på info@nivaagaard.dk.
Aflyses i tilfælde af regnvejr.
For mere info, se bagsiden.


TORSDAG 6. AUGUST KL 17
INTRODUKTION TIL
SÆRUDSTILLINGERNE

’Hans Scherfig. Myter og
drømme’ og ’Danh Vo præsenterer’. 30 min.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt.


ONSDAG 12. AUGUST
KL 13.30-15.30 OG KL 16-18
TEGN I NATUREN
For mere info, se bagsiden.


TORSDAG 13. AUGUST KL 17
INTRODUKTION TIL
SÆRUDSTILLINGERNE

’Hans Scherfig. Myter og
drømme’ og ’Danh Vo præsenterer’. 30 min.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt.


Den prisvindende cellist Ida
Rieghels gæster museets
terrasse med guitarist Carsten
Grøndahl, der spiller både
6-strenget og 11-strenget
guitar. De har sammensat et
program med iørefaldende
spansk musik og en enkelt
overraskelse undervejs i
koncerten. Ved regnvejr
afholdes koncerten indendørs.
Pris 250 kr. 175 kr. for års
kortholdere.


TORSDAG 20. AUGUST KL 17
INTRODUKTION TIL
SÆRUDSTILLINGERNE

’Hans Scherfig. Myter og
drømme’ og ’Danh Vo præsenterer’. 30 min.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt.


andre kunstnere og kuratere
udstillinger og møder med
og mellem andres værker.
Marianne Torp, seniorforsker
og overinspektør for samtidskunst på SMK, fortæller om
Danh Vos kunst og praksis.
Pris 150 kr. 100 kr. for årskortholdere.


ONSDAG 26. AUGUST
KL 13.30-15.30 OG KL 16-18
TEGN I NATUREN
For mere info, se bagsiden.


Hans Scherfig, Orfeus der spiller for dyrene, 1975.
NEXT Uddannelse København. Foto: Lamberth

TORSDAG 27. AUGUST KL 17
INTRODUKTION TIL
SÆRUDSTILLINGERNE
ALLE* LØRDAGE 22. AUGUST
– 28. NOVEMBER
REMBRANDTS LÆRLINGE

Otto Bache, En broholmerhund ser på en eghjort, 1871.
Nivaagaards Malerisamling.

Tegneundervisning i efteråret
for børn og unge.
Pris 450 kr. Forudgående ind
meldelse nødvendig. For mere
info, se bagsiden.


TIRSDAG 18. AUGUST KL 17
FOREDRAG:
DYRENES KUNSTHISTORIE

Scherfigs sælsomme dyre
univers lægger sig i forlæng
else af en lang kunsthistorisk
tradition for at skildre dyr; fra
antikkens mytologiske bæster
og middelalderens bibelske
dyreornamentik til nuttede
portrætter af menneskets pelsede venner. Kunsthistoriker
Amalie Grubb Martinussen
går på opdagelse i dyremotivets mange udformninger
og betydninger gennem den
europæiske kunsthistorie.
Med perspektiveringer til
både særudstillingen og museets dyrebilleder, undersøges
de skiftende forestillinger

’Hans Scherfig. Myter og
drømme’ og ’Danh Vo præsenterer’. 30 min.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt.


FREDAG 28. AUGUST KL 17
FILMFREDAG:
DET FORSØMTE FORÅR

Baseret på Hans Scherfigs
satiriske klassiker af samme
navn. Drama fra 1993, 1 time
30 minutter.
Gratis for årskortholdere eller
når entreen er betalt. Tilmelding nødvendig på info@
nivaagaard.dk.

Læs mere på bagsiden og
www.nivaagaard.dk

Danh Vo. Foto: David Kahr.

TIRSDAG 25. AUGUST KL 17
FOREDRAG: ’DANH VO,
KUNSTNER, SAMLER,
KURATOR’

Danh Vos kunstneriske praksis består ikke kun i at skabe
værker. Den informeres især
også ved at samle kunst af

VELKOMMEN

Vi glæder os til at byde jer
inden for til en ny sæson med
arrangementer på museet. For
at give alle vores gæster den
bedste sikkerhed og tryghed i
en tid, hvor vi stadig må tage
hensyn til coronasituationen,
vil der være visse forandringer
i forbindelse med vores arrangementer:
— Begrænset deltagerantal.
Ved siddende arrangementer
er der minimum 1 meter mellem hver person og markerede
ruter ind og ud ved arrangementet.
— I tilfælde af et større antal
deltagere ved stående eller gående arrangementer benyttes
et audio-system, så deltagere
kan holde behørig afstand til
hinanden og samtidig høre,
hvad en omviser eller guide
fortæller. Man kan medbringe
egne høretelefoner, købe i
butikken til 30 kr. eller låne et
afsprittet sæt af museet.


ÅRSKORT

Vi tilbyder to typer årskort. Et
almindeligt Årskort (250 kr.)
giver gratis entre til museet og
adgang til kunstoplevelser og
arrangementer: Til foredrag,
koncerter og udflugter får du
30-50% rabat, og i butikken
og cafeen gives 10% rabat.
Du inviteres også til museets
ferniseringer og nytårskur, får
sæsonprogrammet tilsendt
digitalt en gang om måneden
samt nyhedsbreve. Årskortet
giver desuden adgang til deltagelse i croquis-tegning, gratis
omvisninger, ordvandringer,
læsekredse, filmvisninger,
korkoncerter og præstetanker.
Med Årskort 1+1 (450 kr.) får
du samme fordele som ved det
almindelige Årskort og kan
derudover tage en ledsager
gratis med i alle museets
åbningsdage. Rabatter til
arrangementer, butik og cafe
tilfalder både indehaver af
kortet og ledsager.


UDVALGTE AKTIVITETER:
GRATIS INTRODUKTIONER

TILMELDING OG BILLETKØB
TIL ARRANGEMENTER

Der er et begrænset antal
pladser til vores arrangementer. Ved betalingsarrangementer skal billetter købes på
forhånd, hvilket kan ske på to
måder: via billetto.dk eller i
museets reception. Billetkøb
via billetto.dk giver den ekstra
fordel, at du ved tilvalg af
aftenens ret i cafeen får kaffe
og dessert med i prisen. Det
er ikke muligt at reservere
billetter til betalingsarrangementer, kun til arrangementer
der angives som ’gratis for årskortholdere, eller når entreen
er betalt’. Dette gøres ved at
skrive til info@nivaagaard.dk.
Billet og reservation til et
arrangement inkluderer altid
entre til museet.


I forbindelse med særudstillingerne afholdes der hver
torsdag kl. 17 en gratis introduktion (30 min.). Omviseren
tilpasser introduktionen til
antallet af deltagere, som kan
foregå i særudstillingen eller i
museets egen kunstsamling.
Introduktioner er gratis for
årskortholdere, og når entreen
er betalt.
For grupper over 9 personer
kan booking af omviser ske på
museets hjemmeside, alternativt gennem Marianne Hasle,
mh@nivaagaard.dk.

REMBRANDTS LÆRLINGE

Vi fortsætter vores tegnekurser for børn og unge med
Marina Pagh som underviser.
Begge hold tegner om lørdagen: Hold 1 er for de 8-12-årige kl. 11-13 og hold 2 for de
12-16-årige kl. 13.15-15.15.
Første gang er den 22. august
og sidste gang er den 28. november, *den 10. og 17. oktober
undtaget pga. efterårsferie.
Undervisningen koster 450 kr.
pr. barn pr. sæson, som afsluttes med en lille gave til hver
lærling. Deltagelse på tegnekurset kræver forudgående

indmeldelse via billetto.dk,
som gælder for hele sæsonen.
Vi anbefaler at tilmelde sig i
god tid for at sikre sig en plads.

FILMFREDAGE

Sæsonens Filmfredage byder
på en række klassikere som
perspektiverer særudstillingerne med Hans Scherfig,
Fortællinger om mødre
samt museets faste samling.
Enkelte originale filmtitler er
beskyttet af ophavsret og er
ændret med danske titler i det
offentlige program. De originale titler kan fås ved henvendelse til museet. Forudgående
tilmelding nødvendig på
info@nivaagaard.dk.

TEGN I NATUREN

Vi sidder i Nivaagaards Park
og de naturskønne områder
omkring Malerisamlingen og
lader os inspirere af landskabets vidder, detaljer og lys.
Tegnelærer Lisa Marie Frost
guider deltagerne igennem
tegnekunstens muligheder
under åben himmel og stiller
opgaver undervejs. Der vil
være tegneplader til rådighed. Medbring eget papir og
tegnegrej (akvarel/kridt/kul/
blyant/oliekridt).
Prisen er 100 kr. for alm.
gæster. 60 kr. for museets
årskortholdere. Max. 20 deltagere pr. hold. Forudgående
tilmelding nødvendig til info@
nivaagaard.dk. I tilfælde af
regnvejr aflyses tegneundervisningen.

Nivaagaards Malerisamling
Gammel Strandvej 2
2990 Nivå
49 14 10 17
info@nivaagaard.dk
Tirsdag-fredag 11-20
Lørdag, søn- og helligdage 11-17
Mandag lukket

